CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
28/02/2019
9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU
MEVCUT METĠN

KANUNLAġAN METĠN

Temyiz yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 364- (DeğiĢik: 2/3/2005-5311/25 md.)
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri
kırk bin Türk lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna
başvurulabilir.

Temyiz yoluna baĢvurma ve incelenmesi
Madde 364- (DeğiĢik: 2/3/2005-5311/25 md.)
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri
elli sekiz bin sekiz yüz Türk lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz
yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu
durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanır.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu
durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

Ek Madde 1- (Ek: 17/7/2003-4949/102 md.)
Bu Kanunun 119, 226, 326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırlar;
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan
parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit
ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.
Bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate
alınmaz.

Ek Madde 1- (Ek: 17/7/2003-4949/102 md.)
Bu Kanunun 119, 226, 326, 363 ve 364 üncü maddelerindeki parasal
sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda
uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her
yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle
uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan
kısımları dikkate alınmaz.

363 üncü maddenin yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı 363 ve 364 üncü maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında
baĢından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırın artıĢına hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.
iliĢkin hükmü, artıĢın yürürlüğe girdiği tarihten önce icra
mahkemesince nihaî olarak karara bağlanmıĢ olan davalar ile
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Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden bakılan davalarda
uygulanmaz.
GEÇĠCĠ MADDE 16- 2/12/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından 364 üncü
maddenin birinci fıkrasında düzenlenen temyiz yoluna baĢvurma
sınırı, kırk bin Türk lirası olarak uygulanır.
24/2/1983 TARĠHLĠ VE 2802 SAYILI HÂKĠMLER VE SAVCILAR KANUNU
MEVCUT METĠN

KANUNLAġAN METĠN

Yazılı yarıĢma sınavı ve mülâkatın yapılıĢ Ģekli
Yazılı yarıĢma sınavı ve mülâkatın yapılıĢ Ģekli
Madde 9/A- (Ek: 1/12/2007-5720/3 md.)
Madde 9/A- (Ek: 1/12/2007-5720/3 md.)
Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.
Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,
atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların
yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce
Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden
birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân olunur.

Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,
atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların
yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce
Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden
birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân olunur.

Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk
ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan
genel yetenek ve genel kültür konuları ile
a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk
yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza
yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku,
b) İdarî yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü,
hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî hukuk,
ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve

Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk
ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan
genel yetenek ve genel kültür konuları ile
a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk
yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza
yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku,
b) İdarî yargıda; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü,
hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî hukuk,
ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve
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maliye-ekonomi,
konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.

maliye-ekonomi,
konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi
soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi
tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür
konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi
soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi
tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür
konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en yüksek puan alandan başlamak
üzere, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata
çağrılır. (Mülga ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-680/6 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7072/5 md.) (…) Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip
adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiĢ puan almak
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında belirtilen
kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en
düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınır. BaĢarılı
olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında
kalırsa sadece baĢarılı olanlar mülâkata çağrılır.

Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanlığı MüsteĢarı veya görevlendireceği Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı
MüsteĢar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve
Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam beĢ üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından
belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve DanıĢtay
mensubu birer üye bulunması halinde bu üyeler Mülâkat Kurulunda
asıl üye olarak görevlendirilir.
Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve DanıĢtay
mensubu üye sayısı birden fazla ise, Yargıtay kontenjanı için
Yargıtay mensupları arasından, DanıĢtay kontenjanı için DanıĢtay
mensupları arasından; Yargıtay veya DanıĢtay mensubu üyelerden
birinin ya da her ikisinin bulunmaması halinde ise Yönetim
Kurulunun diğer üyeleri arasından gizli oyla seçim yapılır.
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Asıl üyelerin hukukî veya fiilî sebeplerle katılamamaları halinde; TeftiĢ
Kurulu BaĢkanı, Ceza ĠĢleri, Hukuk ĠĢleri ve Personel Genel
Müdürlerinin yerine vekâlet edenler, Türkiye Adalet Akademisi
Yönetim Kurulundan katılacak üyelerin yerine ise, Yönetim
Kurulunun kendi üyeleri arasından her biri için ayrı ayrı gizli oyla
belirleyeceği yedek üyeler Mülâkat Kuruluna katılır.
Mülâkat, ilgilinin;
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Üyelerin hukukî veya fiilî sebeplerle katılamamaları halinde, yerine
vekâlet edenler Mülâkat Kuruluna katılır.

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan
üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun herbir üyesi
tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak
için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan
üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun herbir üyesi
tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak
için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mülâkat, ilgilinin;
a) Muhakeme gücünün,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğunun ve liyakatinin,
d) Yetenek ve kültürünün,
e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak
mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu
tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez.
Mazereti sebebiyle mülâkata katılamayanların müracaatı üzerine Mülâkat Mazereti sebebiyle mülâkata katılamayanların müracaatı üzerine Mülâkat
Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde mülâkat yeri Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde mülâkat yeri
ile günü tespit edilir ve ilgili mülâkata çağrılır. Mazeret bildirenlerin ile günü tespit edilir ve ilgili mülâkata çağrılır. Mazeret bildirenlerin
mazereti Mülâkat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte mazereti Mülâkat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte
verilen süre içinde mülâkata katılmazsa başarısız sayılır.
verilen süre içinde mülâkata katılmazsa başarısız sayılır.
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Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun
yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit
edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı
listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit
olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı
puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir
ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.

Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun
yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit
edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı
listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit
olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı
puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir
ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.

Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara
başvurabilir. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur. Bu durumda olanlar için başvurabilir. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur. Bu durumda olanlar için
mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir.
mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir.
Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı
sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci
maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve başlamayanların
atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların
atamaları yapılmaz.
Adaylık süresi ve eğitim
Madde 10- (DeğiĢik: 22/12/2005 - 5435/3 md.) Adaylık süresi, 23.7.2003
tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu hükümlerine
tâbidir.

Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı
sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci
maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve başlamayanların
atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların
atamaları yapılmaz.
Adaylık süresi ve eğitim
Madde 10- (DeğiĢik: 22/12/2005 - 5435/3 md.) Adaylık süresi iki yıldır.
Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıldır.
Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluĢur.

(DeğiĢik ikinci fıkra: 20/11/2017-KHK-696/47 md.; Aynen kabul: Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.
1/2/2018-7079/42 md.) Adayların meslek öncesi eğitimleri, 4954 sayılı Bu sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavdan
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Kanun hükümleri uyarınca yapılır. Avukatlık mesleğinden adaylığa
alınanların meslek öncesi eğitimleri altı ay olup hazırlık eğitimi ve
staj dönemi olmak üzere iki dönemi kapsar. Bu dönemlerin süreleri,
stajın yaptırılacağı yerler ve staj süreleri ile meslek öncesi eğitimden
sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağı ve diğer hususlar
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Hazırlık eğitimi, Adalet Bakanlığının görüĢü alınmak suretiyle
Türkiye Adalet Akademisi BaĢkanlığınca yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye Adalet Akademisince
yaptırılır.

en az yetmiĢ puan alanlar sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda baĢarı
gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.
Yazılı sınav; adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi
BaĢkanınca seçilen baĢkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluĢan
yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.
Sözlü sınav; Personel Genel Müdürü baĢkanlığında, TeftiĢ Kurulu
BaĢkanı ve Eğitim Dairesi BaĢkanı ile adaylara ders verenler
arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek
üyeden oluĢan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.
Eğitim sonunda baĢarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde
altmıĢı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az
yetmiĢ olması Ģarttır.
Sınavlarda baĢarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez
veya taĢra teĢkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya
atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek
öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek
öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi
eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her
türlü ödemelerin, mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı
miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek
öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek
öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi
eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her
türlü ödemenin, mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını
iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Adlî yargı adaylarından; meslek öncesi eğitimlerinin altı ayını,
avukatlık mesleğinden adaylığa geçenlerden meslek öncesi
eğitimlerinin üç ayını tamamlayanlar, adlî yargı teĢkilâtının ihtiyaç
durumu ile 11 inci madde gereğince doldurulan belge ve raporlar esas
alınarak, imkânlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde
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bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da
görüĢü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hâkimliğe veya
Cumhuriyet savcılığına atanacak Ģekilde ayrılırlar. Türkiye Adalet
Akademisi, son eğitim döneminde öğretilecek konuları bu ayrımı esas
alarak belirler.
Mülga: 4954 SAYILI TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ KANUNU
MD.28/3
Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma Ģekli ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun görüĢleri alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmelikle; il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı
Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak
yönetmelikle; yabancı dil eğitimi için yurt dıĢına gönderilme usul ve
esasları ise Devlet Personel BaĢkanlığının görüĢü alınmak suretiyle
Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle
düzenlenir.

Adaylık dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına
atanacak Ģekilde ayrılması, yazılı ve sözlü sınav ile bu maddenin
uygulanmasına iliĢkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar
Kurulunun görüĢü; stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma Ģekline ilişkin
hususlar ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmelikle; stajın il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde
yapılacağı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

26/9/2004 TARĠHLĠ ve 5235 SAYILI ADLÎ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMELERĠ ĠLE BÖLGE ADLĠYE MAHKEMELERĠNĠN
KURULUġ, GÖREV VE YETKĠLERĠ HAKKINDA KANUN
MEVCUT METĠN

KANUNLAġAN METĠN

Toplantı ve karar
Toplantı ve karar
Madde 46- Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Madde 46- Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır.
Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir.
Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. ĠĢ yoğunluğu
dikkate alınarak, üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde
birden fazla heyet oluĢturulabilir. OluĢturulan diğer heyetlere,
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun belirleyeceği üye baĢkanlık eder.
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Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, bölge adliye
mahkemesi başkanının kararıyla diğer dairelerden, bu da mümkün
olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge adliye
mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik
tamamlanır.

Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, bölge adliye
mahkemesi başkanının kararıyla diğer dairelerden, bu da mümkün
olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge adliye
mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik
tamamlanır.

Daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamaması halinde Daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamaması halinde
dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar.
dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar.
4/12/2004 TARĠHLĠ ve 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU
MEVCUT METĠN

KANUNLAġAN METĠN

Temyiz
Madde 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma
dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.
(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları
ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun
esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis
cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
c) (Ek: 20/7/2017-7035/20 md.) Hapis cezasından çevrilen seçenek
yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge
adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü
kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,

Temyiz
Madde 286– (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında
kalan hükümleri temyiz edilebilir.
(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları
ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun
esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis
cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
c) (Ek: 20/7/2017-7035/20 md.) Hapis cezasından çevrilen seçenek
yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge
adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü
kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,

d) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla d) Ġlk defa bölge adliye mahkemesince verilen ve 272 nci maddenin
kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli üçüncü fıkrası kapsamı dıĢında kalan mahkûmiyet kararları hariç
para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, (AYM olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst
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Ġptal Kararı)
e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden
verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
f) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya veya kazanç
müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi
kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair
kararları,
g) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren
suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili
olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
h) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Davanın düşmesine, ceza
verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen
bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı
hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye
mahkemesi kararları,
Temyiz edilemez.

sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve
bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi
kararları,
e) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden
verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
f) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Sadece eşya veya kazanç
müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi
kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair
kararları,
g) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren
suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili
olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
h) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) Davanın düşmesine, ceza
verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen
bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
ı) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı
hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye
mahkemesi kararları,
Temyiz edilemez.
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Yargıtay kararının gönderileceği merci
Madde 304 – (1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303
üncü madde uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge
adliye mahkemesine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan
geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde gereğinin yapılması için ilgili
ilk derece mahkemesine gönderir.

Yargıtay kararının gönderileceği merci
Madde 304 – (1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303
üncü madde uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği ise bölge adliye mahkemesine
gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan
hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan
bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye mahkemesine
gönderir.

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan
hâllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan
bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye mahkemesine
gönderir. Ancak bozma kararı,
a) Ġstinaf baĢvurusunun esastan reddi kararına iliĢkin ise dosya,
gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine,
b) Hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf baĢvurusunun esastan reddi
kararına iliĢkin ise dosya, gereği için kararı veren ilk derece
mahkemesine ya da bozma kararının içeriği doğrultusunda
Yargıtayca uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemesine,
gönderilir. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderildiği hallerde,
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.

(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya (3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya
yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı
görevli veya yetkili mahkemeye gönderir.
görevli veya yetkili mahkemeye gönderir.
(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bulunan
hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk
derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına verilir.

(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bulunan
hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk
derece mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına verilir.
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Davaya yeniden bakacak mahkemenin iĢlemleri
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya
yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere
bozmaya karşı diyeceklerini sorar.
(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de
davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen
duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış
olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak,
sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise,
her hâlde dinlenmesi gerekir.

Davaya yeniden bakacak mahkemenin iĢlemleri
Madde 307 – (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya
yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere
bozmaya karşı diyeceklerini sorar.
(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de
davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen
duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış
olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak,
sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise,
her hâlde dinlenmesi gerekir.
(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına uyulması halinde ilk derece
mahkemesi tarafından verilen karara karĢı, istinaf veya temyiz
sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna baĢvurulabilir.

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece
mahkemesinin direnme hakkı vardır. (DeğiĢik ikinci cümle: 24/11/20166763/36 md.) Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(Ek iki cümle: 24/11/2016-6763/36 md.) Daire, mümkün olan en kısa
sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir;
görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme
üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı
direnilemez.

(4) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece
mahkemesinin direnme hakkı vardır. (DeğiĢik ikinci cümle: 24/11/20166763/36 md.) Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(Ek iki cümle: 24/11/2016-6763/36 md.) Daire, mümkün olan en kısa
sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir;
görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme
üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı
direnilemez.

(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı
veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır
olamaz.

(5) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı
veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır
olamaz.
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Geçici Madde 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 304 üncü
maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma
kararları hakkında uygulanır.
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